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REUNIÃO DOS OFICIAIS DE VITÓRIA  
 
Foi reagendada, a pedido da Associação dos Oficiais de Vitória, para a 
próxima terça-feira, dia 13/09 das 14hs às 18hs, a reunião para análise e 
discussão da proposta de acordo formulada pela Diretoria do Foro de Vitória 
para arquivamento dos procedimentos relativos à greve. 
 
O Sindicato continua discutindo com a presidência do Tribunal a avocação 
dos processos e a discussão em conjunto. 
 
Alguns procedimentos defendidos pelo Sindicato já foram arquivados, sem 
qualquer penalidade aos servidores envolvidos, em razão do reconhecimento 
de que os mesmos estavam no exercício de seu direito constitucional de 
greve. 
 
Na próxima terça-feira, no Auditório II (Augusto Ruschi) da Assembleia 
Legislativa, o Sindicato pretende discutir com os Oficiais de Vitória os termos 
do acordo, sua legalidade e a oportunidade de firmá-los, especialmente 
quando os servidores se limitaram a cumprir os parâmetros traçados nas 
decisões proferidas no Dissídio Coletivo de Greve, cuja relatora é a Des. 
Elisabeth Lordes. 
 

TRIBUNAL ADIA CONVOCAÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS 
 
A presidência do Tribunal de Justiça adiou a convocação dos juízes leigos 
marcada para o último dia 31/08 até que o Tribunal de Contas do Estado 
emita parecer sobre a referida despesa. 
 
Como já divulgado, o Sindicato interpôs duas medidas em face do edital de 
convocação para lotação dos juízes: uma no Tribunal de Contas estadual e 
outra junto ao CNJ (protocolos: 62482016 e 0004706-94.2016.00.0000, 
respectivamente). 
 
Nos procedimentos, o Sindicato defende que o ato de convocação dos juízes 
leigos para posse enquanto vigente a superação dos limites de gastos com 
pessoal, é ilegal, ferindo o art. 21, inciso II, da LRF. 
 
Estamos de olho nas decisões de ambos os órgãos.  
 
 

Vitória (ES), 06 de Setembro de 2016. 
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